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 Intencje dzisiejszej Mszy Św.  
 

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencjach:  

 -  Za Rodzinę Zosi Gruszczyńskiej: ŚP. Stanisławę  

i Piotra Kuźmów, oraz braci, Ryszarda i Jerzego 

- Za Rodziców Zbyszka: ŚP. Władyslawy i Władyslawa 

Gruszczyńskich.  

 

Módlmy się za dusze naszych 

kochanych rodziców, braci i sióstr, 

krewnych i dobrodziejów, za których się 

modlimy dzisiaj, oczyszczone ze 

wszystkich grzechów, żeby otrzymały z 

Twego miłosierdzia szczęście światłości 

wiekuistej. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

          
                          

                          

 

 

O Wiara bez uczynków jest 

martwa ! 
 

„Jeśli kto chce pójść za Mną, [...] 

niech weźmie krzyż swój  

i niech Mnie naśladuje....”
 

 

 

 

 

 Pieśni na dziś:  

Wejście: Cóż Ci Jezu damy # 68    

Ofiarowanie: Ofiaruję Tobie Panie mój (słowa) 

Komunia: Jezus najwyższe imię #929 

Dziękczynienie: Otwórz me oczy (słowa w 

biuletynie) 

Wyjście: Oto jest dzień który dał nam Pan #952 

Czytania na dziś:  

I - ZKsięgi proroka Izajasza,     50:5-9a 

II - Czytanie z Listu św. Jakuba  Apostoła  

(2 :14-18) 

Psalm: „W krainie życia będę widział Boga.” 

Ewangelia: Według św. Marka (Mk 8:27-35) 

http://www.polishcatholicmission.org/


Wiara to życie 

 
 

Wiara bez uczynków jest martwa”. Dziś tak wielu ludzi ochrzczonych usiłuje twierdzić, że należą do 

wierzących, mimo że odrzucili praktyki religijne, a niejednokrotnie nawet zasady moralne dekalogu. Trzeba ich 

wówczas zapytać, a gdzie są owoce ich wiary? Po owocach poznaje się wiarę i przynależność do Chrystusa. Tak 

to On sam ustawił. 

Wiara jest żywa, jak drzewo. Jeśli ono żyje, to wydaje owoce. Nikt też nie pyta o życie drzewa, którego gałęzie 

uginają się pod ciężarem owoców. Zachwycamy się owocami, a nie drzewem. Takie podejście do wiary posiada 

Bóg. On zachwyca się owocami wiary w naszych sercach i wcale nie czeka na to, abyśmy wiarę deklarowali 

wargami. Owocem zaś wiary jest posłuszeństwo Bogu i Jego przykazaniom. 

Jakub przypomina, że „wiara bez uczynków jest martwa”. Czyli nie istnieje. Tak jak martwe drzewo jest już 

tylko drewnem na spalenie i nikt nie może spodziewać się po nim owoców. 

Obraz drzewa żywego i martwego, jednego obsypanego owocami, drugiego uschłego, a pod nim słowa św. 

Jakuba: „Wiara bez uczynków jest martwa”, winien być ustawiony przy wejściu do każdego kościoła. W nim jest 

odpowiedź na pytanie: Jestem wierzącym, czy nim nie jestem? Przed takim obrazem wszelkie złudzenia 

pryskają. Jeśli niesiemy do ołtarza owoce swojej wiary, zebrane w minionym tygodniu, to dziękczynienie jest 

naturalnym uśmiechem radości niosącego dary i Boga, który je przyjmuje. 

Niedzielna Eucharystia jest zawsze pieśnią dziękczynienia śpiewaną przez tych, którzy niosą owoce swej żywej 

wiary. 

Tak często usiłuje się sprowadzić wiarę do deklaracji. Wówczas nie ma ona żadnego wpływu na życie. Taka 

wiara jest martwa i nikogo nie zbawi. Tak wierzy według Jakuba szatan i drży! Wielu współczesnych ludzi 

ochrzczonych, chlubiąc się swą martwą wiarą, nawet nie drży wobec Boga. Sądzą, że taka wiara ich zbawi. 

Tymczasem martwa wiara nikogo nie zbawi. Święty Jan nawet mówi wyraźnie: „Kto nie wierzy, już został 

potępiony”. 

Gdyby ludzie łączyli swą wiarę z perspektywą życia wiecznego, to martwej by się wstydzili i ukrywali ją, jak 

ukrywa się największe skandale w życiu. Drżeliby z tego powodu, że ich martwa wiara może się ujawnić i 

zostaną skompromitowani w oczach całego świata, ludzi i aniołów. To jedna z największych iluzji naszego 

pokolenia. 

Zanim odpowiemy na pytanie, czy należymy do ludzi wierzących, należy sprawdzić, czy ta nasza wiara jest 

żywa, czy martwa. Jeśli martwa i nie wydaje owoców, to nie należy się do niej przyznawać, bo sami na siebie 

wydajemy wyrok. Twierdzenie: „Jestem wierzącym i niepraktykującym” jest kompromitacją tego, kto taką 

deklarację składa. 

Wiara jest życiem pełnym dobrych owoców. 
         autor: ks. Edward Staniek 

                                                                                
 

Kącik Fin ansow y  
 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w czerwcu wynosiła $209.00.   

Za kościół zapłacono $100.00 

Dla wszystkich ofiarodawców - Bóg Zapłać! 
 



         
 

 Msze Św. na nadchodzące miesiące 2015 roku (w j. polskim) 

 Październik Listopad Grudzień 

11- Msza  Św. (13:00) 

Piknik (data do ustalenia) 

1 – Msza Św.(17:30) 

15 – Msza Św.(13:00) 

6 –  Św. Mikołaja (13:00) 

25 – Boże Narodzenie 

      

      
      

Pieśń śpiewana w czasie ofiarowania: 
Ofiaruję Tobie Panie mój  

1.- Ofiaruję Tobie Panie mój 

Całe życie me,   Cały jestem Twój,  

Aż na wieki. 

Oto moje serce przecież wiesz, 

 Tyś milością mą jedyną jest. 

 

2.- Przed ołtarzem świętym niosę Ci 

Całą duszę mą, Ty zamieniasz je 

W Krew i Ciało 

Oto moje serce przecież wiesz, 

Tyś miłością ma, jedyną jest 

 

  3.- Ofiaruję Tobie Panie mój 

Wszystkie myśli me, Tobie ufam , wiesz 

Bardzo mocno. 

Bo to moje serce przecież wiesz, 

Tyś miłością mą, jedyną jest ! 

 

4.- Ty w ofierze mojej Panie mój, 

Cały dajesz się, 

Cały jesteś mój, aż na wieki. 

Oto moje serce przecież wiesz, 

Miłość Twoja niech umocni je..... 

        Pieśń śpiewana w czasie dziękczynienia: 
 

Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa 

i być bliżej Niego, i kochać goręcej. 

Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać 

  otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa. 
             

                                                                   

                                                                
         

Powrót do Szkoły 
 

Naszym wszystkim milusińskim-  uczniom i studentom życzymy  

dobrego roku szkolnego 2015/16. Dużo radości, nowych przyjaźni 

 i wielu ciekawych  przeżyć. 

Starszym uczniom i studentom życzymy pomyślności i dobrych 

wyników w nauczaniu! 

               

 
 



 
 

       Coroczny Festyn w Kościele St. John w Październiku  

Zaznacz swój kalendarz......18go października po mszy św. o godz. 11:00 rano odbędzie się w kościele St. 

John coroczny piknik – festyn. Ks. Kazimierz zachęca wszystkie cztery wspoólnoty różnojęzyczne do 

uczestnicta oraz przygotowania dania które będzie sprzedane na dochód dla kościoła St. John. 

  Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do uczestnictwa w tym festynie ! 
 

 

Zapraszamy na „ Oktoberfest” w Paris, TN 

W dniu 3go października ks. Krzysztof Rusin zaprasza do odwiedzenia parafii w Paris, 

TN. 3go października (niezależnie od pogody) odbędzie się tam już 33 coroczny festiwal 

Oktoberfest. Przewidziane są zabawy oraz pokazy artystów ludowych z tamtejszego 

regionu.  Fajna zabawa i dużo wspomnień ! Zachęcamy !!! 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:  

http://www.holycrossparis.org/index.html 

 

      

                                                                O Matko Boża....Fatimska    

O Matko, Maryjo, wierzę w Ciebie, 

 uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i  

kocham Ciebie z całego serca.... 
   

Pielgrzymująca po całym kraju figurka Matki Boskiej Fatimskiej 

zatrzyma się na modlitwe w kościele St. John 18go września w 

godzinach 8-10 rano. 

W kościele St. Ann (Bartlett) figurka Matki Boskiej Fatimskiej spędzi 

popołudnie 15go września. Modlitwa rozpocznie sie od godz. 3 po 

południu. 

Od 4:00-6:15 Odbędzie się adoracja z wystawieniem Najświętszego 

Sakramentu, później prezentacja przedstawiciela Apostolatu 

Fatimskiego którą zakończy modlitwa różańcowa o godz. 7:00 

wieczorem. 

Zachęczmy wszystkich Państwa do uczestnictwa w modlitwie przy figurce Matki Boskiej Fatimskiej. 

Zbliżający się miesiąc październik jest miesiącem modlitwy różańcowej a więc już dzisiaj 

zachęcamy Państwa do tej specjalnej mocy modlitwy na paciorkach różańca. 

 

 

http://www.holycrossparis.org/index.html

